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Tornem a gaudir de la Festa Major
La Festa torna amb un format que garanteix totes les
mesures de protecció de la salut per a la ciutadania

Els carrers i places de la ciutat s’ompliran de vida
amb una Festa Major familiar, i plena de talent local

Una Festa Major d’Estiu
diferent però amb molta
il·lusió i civisme!
Us escric de manera habitual aquestes línies de
presentació de la Festa Major d'Estiu des de la il·lusió
de fer-vos arribar el fruit de la feina del nostre equip,
de la implicació del teixit associatiu, de l'empenta dels
i les colomenques en el gran esdeveniment sociocultural de l'any.
En aquesta ocasió, és inevitable que les emocions es trobin, després del tremend impacte que ens ha propinat la
pandèmia a escala material i econòmica però, sobretot, humana. Després d'uns mesos de passos decidits i
prudents cap a la tan desitjada normalitat, us proposem
viure una Festa molt i molt diferent però no per això
menys gaudible.
Una Festa en la qual haurem de capbussar-nos des de
la més compromesa de les responsabilitats. Planificada
amb serietat per a la protecció de la salut de les persones, sí, però també amb tota la cura perquè les famílies
de la ciutat puguin accedir a unes propostes atractives,
segures i per a tots els gustos.
Descentralitzem les ubicacions, amb una dotzena
d'emplaçaments distribuïts pels sis districtes de la ciutat. Possibilitem la gestió dels aforaments i la implementació dels controls preceptius gràcies al nostre nou
portal grameticket.cat, des del qual podreu accedir en
endavant a les reserves prèvies d'espai, totalment gratuïtes, a la immensa majoria de les nostres activitats
socioculturals.
És aquesta una Festa Major que va més enllà del rebombori generat pels grans noms o dels impactes mediàtics,
però que suposa un important esforç per a posar en
marxa un model ajustat als condicionants. M'omple
d'orgull la implicació dels i les nostres artistes, de les
entitats de la ciutat, que han posat de la seva part perquè el programa festiu sigui variat i de qualitat.
Comptarem entre moltes propostes amb els actes de les
tradicions —adaptats a les circumstàncies— amb el festival de rock alternatiu FISC Sintonitzza, la fira d'atraccions de Can Zam, una munió d'espectacles dirigits al
públic familiar sota el títol Súper Uau! i un Corretapa
diferent del que coneixem i estimem, però que espero
que serveixi d'esperó necessari al consum en el sector
de la restauració local.
Els diferents equips municipals, els cossos policials, els
serveis sanitaris, la seguretat privada i els Punts Lila
de prevenció i atenció a les violències sexistes estaran
a la vostra disposició perquè visqueu la Festa des de la
seguretat però també des de la corresponsabilitat en el
civisme i la convivència sana.
Que el nostre espai públic
s'ompli de vida i d'orgull de
saber-nos part d'una ciutat
que, tot i les adversitats,
té més ganes que mai de
celebrar els seus dies més
esperats. Visca la Festa Major
i visca Santa Coloma!

SANTA COLOMA DE GRAMENET - 3, 4, 5 I 6 DE SETEMBRE
www.gramenet.cat

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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DIJOUS

2 DE SETEMBRE

21.00
RETORN DELS GEGANTS VELLS
Jardins del Museu Torre
Balldovina

DISSABTE

L’any passat la Coloma i el Silvestre arribaven
als seus seixanta anys d’història i per això van
passar per un procés de canvi i de renovació
en el seu aspecte per tal de commemorar
l’efemèride i preservar-los encara molt més
temps.

10 h (tot el dia) · VIOLETA
FESTIVAL
Espai Fray Luis de León

Malauradament el projecte es va veure estroncat per la pandèmia de la Covid-19, però
per fi ha arribat el moment de veure el resultat, com a preludi de la Festa Major, i tornar a
gaudir d’ells!

DIVENDRES

21 h · NIT DE FOC I TRADICIONS
Plaça de Pau Casals
ESPECTACLE MUSICAL
Kumengue. A càrrec de Retumbatú.
TRADICIONS
Trobada de Trabucaires a càrrec de
la colla de Trabucaires de Santa Coloma

3 DE SETEMBRE

19 h · REPIC DE FESTA MAJOR
Església Major
Després de molts anys sense fer sonar
les campanes manualment, un grup de
joves amb vinculació a diferents entitats
de la ciutat recupera, amb motiu de la
Festa Major d’Estiu, el so tradicional del
campanar de l’Església Major

4 DE SETEMBRE

22 h · MONÒLEG
‘Una estona amb Joan Pera’
Espai Miguel de Unamuno

11 h (tot el dia) · FESTA
ESPORTIVA I MUSICAL
Santako Yard Back to School
Espai Salvatella
13 h · EXPOSICIÓ
Inauguració d'‘Una realitat dibuixada’ de l’artista colomenc Benito Marcos
Can Sisteré

21 h · CONCERT
La Perla Ibera de barri en barri:
Pirates Rumbversions
Concert itinerant

20 h · ACTE INAUGURAL
DE FESTA MAJOR
Jardins Torre Balldovina
SEGUICI. Amb la presència de les entitats
de tradicions populars catalanes de la ciutat.
TOC D’INICI DE FESTA MAJOR. Galejada dels Trabucaires de Santa Coloma
de Gramenet.
PREGÓ a càrrec de María José Díaz i
Alba Coll, jugadores colomenques de petanca referents a escala internacional. Es
podrà seguir en línia pel canal: youtube.
com/ikonograma
21.30 h · CONCERTS
Judit Nedderman + Guille
Ogayar
Espai Fray Luis de León

Karma Heliocéntrico Beat
Blackøwl
Espai Jaume Salvatella

Queralt Lahoz + Ana Brenes
Parc del Motocròs

18 h · FESTIVAL
Embrió Fest
CRJ Mas Fonollar
22 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
Màgia en família
amb Gerard Borrell
Espai Wagner
22 h · CINEMA A LA FRESCA
Projecció de ‘Los Goonies’
Plaça del Barri Llatí
22 h · SANTAKO SOUND (+Vision)
CORTOCIRCUIT 2.0 21a edició
Actuació de Coloma i Alma de Boquerón
CRJ Mas Fonollar

23 h · CONCERT
El Petit de Cal Eril
Jardins de Can Roig i Torres

18 h · ACTIVITAT GENT GRAN
Play Back de la gent gran
Auditori Can Roig i Torres
19 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
Línia i llum
Preu de l’entrada: 8 € socis / 10 € públic
general
Teatre Sagarra
19 h · TRADICIONS
XXVI Trobada de gegants. A càrrec
de la Colla de Gegants i Capgrossos de
Santa Coloma de Gramenet. Hi participen: Gegants Nous de Molins de Rei,
Gegants de Sant Andreu de Palomar,
Gegants Vells de Vilassar de Dalt, Gegants Nous i Vells de Terrassa i Gegants
de l’Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya.
Plaça de Pau Casals
20 h · EXPOSICIÓ
Inauguració de ‘Santa Coloma desapareguda’. Història gràfica dels canvis
urbanístics viscuts en moments claus de
la trajectòria del nostre municipi.
Museu Torre Balldovina

21.30 h · ESPECTACLE DE FOC
ESTÀTIC
‘Jugant amb espurnes’ a càrrec de la
Colla Vella de Diables
Plaça de Pau Casals
22 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
El Gran Cabaret
Espai Wagner

22 h · CINEMA A LA FRESCA
Projecció de ‘Regreso al futuro’
Plaça del Barri Llatí
22 h · CONCERTS
Se’n fa una + Ameba Folk
Jardins de Can Roig i Torres
Los 40 on tour
Parc del Motocròs
22.30 h · CONCERT
Orquestra Aquarium
Espai Miguel de Unamuno

11 h i 19 h · ESPECTACLES SUPER UAU!
La història del rock en 10 riffs Professor Steven
Espai Miguel de Unamuno

Vers per on. Poesia pop - Pentina el Gat i Núria Freixa
Jardins de Can Roig i Torres

Amb P de Pallasso - Cia. Sabanni
Espai Wagner

Carretada de contes - La Guilla
Teatre
Plaça del Barri Llatí
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6 DE SETEMBRE

DILLUNS
DIUMENGE

5 DE SETEMBRE

10 h • TRADICIONS
Vols jugar una estona amb
els Castellers de Santa Coloma?
Plaça de Pau Casals

19 h · CONCERT
Los Sírex
Espai Fray Luis de León

18 h · GENT GRAN
Recital poètic amenitzat
amb actuació musical
Centre d’Art Can Sisteré

21 h · CONCERT
La Perla Ibera de barri en barri:
Black and White + Generación
Límite
Concert itinerant

19 h · CONCERT
Concert de la Banda de Música
de Santa Coloma de Gramenet
Espai Fray Luis de León

22.30 h · CASTELL DE FOCS
Gaudeix (des de qualsevol racó de la ciutat!) de la màgia d’un espectacle pirotècnic molt especial, que clourà quatre dies
d’una Festa Major pel record.
23 h · CONCERT
ABBA The New Experience
Parc del Motocròs

11 h · TRADICIONS
Omplim la plaça de castells
Plaça de Pau Casals

19 h · ESPECTACLE DE MÀGIA
Una nit amb el Mag Lari
Teatre Sagarra
11 h · EXPOSICIÓ
Els Coloristes amb la Festa Major
Plaça de Joan Manent

11 i 19 h ESPECTACLES SUPER UAU!
Safari - La Baldufa Teatre
Espai Miguel de Unamuno
20 h ·ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC
Ángel caído
Plaça de Pau Casals

21.30 h · CONCERTS
Maruja Limón
Las Migas
Espai Fray Luis de León

Peix – Hotel Iocandi
CRJ Mas Fonollar
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11 i 19 h · ESPECTACLES SUPER UAU!
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22 h · La nit de la Salzereda
Passeig de la Salzereda
23 h · CONCERT
La Plaga N11
CRJ Mas Fonollar

ESPAI FERRAN
DE SAGARRA

RAM

22 h · CONCERT
Havaneres amb la Barcarola
Espai Miguel de Unamuno
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Mr. Alret - Cia. Moi Jordana
Plaça del Barri Llatí
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PLAÇA DEL
BARRI LLATÍ

12 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
Compañía flamenca Sensaciones
Espai Ferran de Sagarra

19 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
Escuela de danzas Yolanda Valero
Espai Ferran de Sagarra

DE

R

RR

13 h · INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Homenatge a W. Eugene Smith
Can Sisteré – Sala 2

ER

NE

12 h · CONCERT
Cobla Orquestra Rosaleda
Espai Miguel de Unamuno

12 h • Toc de vermut
i ball de gralles
Jardins de Torre Balldovina

Al seu servei – Tiritirantes
Jardins de Torre Balldovina

ZA
RT

12 h · CONCERT INFANTIL
Lali BeGood
Espai Fray Luis de León

Otros Aires - Duo Laos
Plaça del Barri Llatí

21 h · CONCERT
La Perla Ibera de barri en barri:
De Vuelta + El Lere
Concert itinerant
21 h · CONCERTS
Daniel Felices
Laura Lázaro
CRJ Mas Fonollar

Les vacances de Madamme
Roulotte - La Bleda
Espai Wagner

DE

El FISC-SINTONITZZA d’enguany canvia
el seu format de manera excepcional,
optant per una programació de caràcter
diürn, sense deixar d’oferir la millor música en directe.

19 h · EXHIBICIÓ ARTÍSTICA
Centro de danzas Los Mulero
Espai Ferran de Sagarra

R

11 h (tot el dia) · FESTA MUSICAL
I GASTRONÒMICA
Fisc – Sintonitzza
Espai Jaume Salvatella

19 h · TRADICIONS
Audició de sardanes
amb la cobla Bisbal Jove
Jardins de Can Roig i Torres

Per poder assistir als actes de Festa Major —n'hi ha alguns que seran tancats al públic—
s'haurà de reservar l'entrada a la plataforma municipal grameticket.cat que està operativa des del 16 d’agost. Aquest servei online possibilita la reserva gratuïta de localitats
i assegura l’indispensable control d’aforament
en el context actual de pandèmia.
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festa major d'estiu
Punts Liles
a la Festa Major
Els Punts Lila de prevenció i atenció
a les violències sexistes estaran a disposició de la ciutadania en diferents
punts de Santa Coloma durant la
Festa Major:
Divendres, 3 de setembre
3 punts liles fixes:
• Parc del Motocròs
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant
Dissabte, 4 de setembre

En el marc de la Festa Major La CIBA ha
organitzat el Violeta Festival, un festival
infantil i familiar coeducatiu, que tindrà lloc el dissabte 4 de setembre
(a partir de les 10 h) a l'escola Fray
Luis de León.
Es tracta d’una jornada diürna amb tres
torns d'assistència (matí, tarda i nit), on
les més petites i petits i les seves famílies
podran gaudir de diferents activitats i

espectacles, contacontes infantils i familiars, teatre, circ, tallers creatius i, com a
cloenda, dos concerts amb molt protagonisme femení.
El primer concert anirà a càrrec de les
KONKORDIA, un grup format per 7
veus de dones artistes i colomenques,
que neix de la necessitat de conscienciar
sobre la importància de la figura de la
dona als escenaris i d’exaltar la lluita per

un canvi social basat en l'horitzontalitat,
el feminisme i la diversitat.
Per finalitzar, la cantant, guitarrista
i compositora MARIA LA BLANCO
tancarà la jornada amb una proposta
musical que representa una varietat
d’influències musicals que transiten
entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el flamenc, amb pinzellades de
bossa-nova o funky.

Fira d’atraccions

Inauguració d'exposicions

Entre els dies 3 i 6 de setembre (de 18 a
00.30 h), torna la Fira d’Atraccions del parc
de Can Zam i el Parc d’Europa amb motiu de
la Festa Major d’Estiu. Ho fa amb el compliment de totes les mesures de protecció de la
salut fixades pel pla sectorial del Procicat, i
com a mostra del suport de l’Ajuntament a un
sector molt castigat per la pandèmia.

Una realitat dibuixada
4 de setembre (13 h) • Centre d’Art
Contemporani Can Sisteré

A més, el Gremi d’Industrials Firaires de
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet han acordat que divendres 3 i
dilluns 6 de 18 a 20 h les atraccions infantils del parc d’Europa funcionin sense música ambiental, des de la voluntat de facilitar
el gaudi dels nens i nenes amb hipersensibilitat auditiva i trastorn de l’espectre autista.

"Una realitat dibuixada", de l’artista colomenc Benito Marcos, consisteix amb una
sèrie de dibuixos amb grafit sobre paper
desenvolupats en els darrers anys per un
dels artistes plàstics de referència a la ciutat amb una extensa trajectòria de premis,
exposicions nacionals i internacionals.
Fins al 31 d’octubre de 2021.

tes entre el darrer quart del segle XIX i el
darrer quart del XX. Una època d’intensos canvis a Santa Coloma de Gramenet,
que passà de poble rural a ciutat a causa
del creixement de la població, en una
enorme transformació del paisatge.
Homenatge a W. Eugene Smith
5 setembre (13 h) • Centre d’Art Contemporani Can Sisteré – Sala 2

Santa Coloma desapareguda
4 de setembre (20 h) • Museu Torre
Balldovina

Corretapa

L’exposició "Santa Coloma Desapareguda" presenta un conjunt de fotografies feEl compromís municipal amb
el sector de l’hostaleria i la restauració és
ferm, i no podia faltar enguany el Corretapa, dissabte 4 i diumenge 5 (de 12 a
15 h) en establiments repartits per tota la
ciutat, amb una versió adaptada a la
situació sanitària amb totes les mesures de
seguretat (sense barres, a consumir a
terrasses i interiors dels locals).

Exposició de l’Associació Colomenca d’Aficionats a la Fotografia en homenatge a W.
Eugene Smith, un dels fotoperiodistes més
influents del segle XX, cronista compromès
amb el patiment i el conflicte humans.
Durant el període d’exposició tindran lloc
conferències i taules rodones amb relació a
la seva figura. Fins al 31 d’octubre.

Diumenge 5 de setembre
3 punts liles fixes:
• Espai Salvatella (Sintonitzza)
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant
Dilluns, 6 de setembre
2 punts liles fixes:
• Parc del Motocròs
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

Concurso fotográfico
Fiesta Mayor 2021
La Asociación
Colomense de Aficionados a la Fotografía
(A.C.A.F) organiza,
con la colaboración del
Ayuntamiento, la
cuarta edición del concurso fotográfico
Fiesta Mayor 2021. Está dirigido tanto a
aficionados como a profesionales, y
propone dos categorías, una de temática
libre en blanco y negro, y otra vinculada a
la Fiesta Mayor 2021 en color.
Los y las participantes podrán presentar
hasta 4 obras en cada apartado, todas en
técnica libre y que no se hayan presentado en este concurso con anterioridad.
Se enviarán en formato digital al correo:
presidencia.acaf@gmail.com del 1 al 19 de
septiembre. La entrega de premios (medallas y diplomas) será el 9 de octubre.
Más información en
https://www.acafsantacoloma.es

Bones pràctiques en el compliment de la normativa COVID
Convocatòria pública per a
la concessió de subvencions
a les entitats esportives, AMPAS
i associacions per al 2021
Presentació de documentació
de l’1 al 15 de setembre

Audició de Sardanes
El dissabte 11 de setembre (12 h), als
Jardins Can Roig i Torres, els Amics de la
Sardana organitzen una Audició amb la
Cobla Ciutat de Terrassa. Es podran
reservar les entrades enviant un whatsapp
al 666 086 247 o una hora abans de
l’audició a la mateixa porta dels jardins.

4 punts liles fixes:
• Violeta Festival
• Parc del Motocròs
• CRJ Mas Fonollar
• Fira d’atraccions Can Zam
+ 1 punt lila itinerant

És obligatori l’ús de
la mascareta
en els recintes

Has de mantenir sempre
la distància de seguretat.
No t’aixequis del teu
seient durant la funció,
excepte per a fer ús
del WC o de la zona de
restauració

Utilitza gel
hidroalcohòlic

Està totalment
prohibit fumar
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